
HOTĂRÂREA NR. 152

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale,
pe anul 2019

Examinând Referatul de aprobare înregistrat la nr.23231/09.08.2019 întocmit de
Primarul oraşului Sinaia, precum şi Raportul de specialitate al Compartimentului Servicii şi
Prestaţii Sociale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială inregistrat sub nr. 23344 12.08.2019;

În conformitate cu Strategia de dezvoltare durabilă a Oraşului Sinaia 2016 - 2020,
aprobată prin HCL nr.154/12.10.2017, Cap.3.4.2. Serviciile de asistenţă socială din Anexa care
face parte integrantă din hotărârea de consiliu menţionată;

Văzând referatul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
In conformitate cu prevederile art.112, alin.(3), lit.b) si art.115, alin.(1), lit.a) din Legea

nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.3, alin.(2), litera b), Anexa 2 din H.G. nr.797/2017

pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;

În temeiul art.129 alin.(2) lit.d) si alin.(7), lit.b), art. 139 alin.(1) şi art. 196 alin. (1), lit.
a) din Ordonanţa de urgenţa nr. 5712019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOTĂRĂşTE:

Art.1. - Aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul
Oraşului Sinaia, pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Compartimentul
Servicii şi Prestaţii Sociale al Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Oraşului
Sinaia.

1 ex. Prefect
1 ex. Primar
1 ex. Directia de asistenta sociala
1 ex. DGASP - Consiliul judetean Prahova
1 ex. Se va afisa pe site-ul propriu

Sinaia, 28 august 2019

EMNEAZĂ
'P.I.J'.~.•..•.~TAR

RĂDULESCU



Anexa la HCL. nr. 152/28.08.2019

PLAN ANUAL DE ACŢIUNE
privind serviciile sociale pentru anul 2019

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale oferite de Serviciul Public de Asistenţă
Socială se elaborează în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de
dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul judetului Prahova şi cu prevederile Legii nr. 292/2011
a asistenţei sociale, cu modificările şi completări le ulterioare.

Planul anual de actiune privind serviciile sociale poate fi modificat:
- ca urmare a unor modificări apărute in structura Serviciului Public de Asistenţă Socială;
- ca urmare a modificării sau aparitiei unor acte legislative.

Din perspectivă funcţională, acordarea serviciilor de asistenţă socială este concepută ca
un sistem de acţiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului său major:
asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau
socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale minime, să-şi dezvolte propriile
capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială.

Planificarea este un proces sistematic prin care Serviciul Public de Asistenţă Socială îşi
defineşte anumite priorităţi esenţiale pentru îndeplinirea misiunii sale.

Rolul planificării este de a ajuta instituţia:
- să îşi definească obiectivele şi orientările;
- să îsi definească priorităţile şi cele mai potrivite acţiuni pe care le va întreprinde;
- să identifice măsuri concrete de coordonare a activităţilor din cadrul instituţiei.

Planul strategic se bazează pe respectarea următoarelor principii şi valori:
a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la spnjmirea

persoanelor vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau
limitarea unor situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii
de populaţie;

b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate
asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi,
complementar, statul;

c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în
condiţiile prevăzute de lege;

d) respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată
dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi
dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau
economic;

e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate
situaţiei particulare de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi
cauza unor situaţii de urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi mentală,
precum şi nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate
individuală constă inclusiv în măsuri de susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului;



f) parteneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice
şi private, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi
membrii comunităţii stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele
necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele
vulnerabile;

g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi
implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate
de suport social şi se implică activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de asociere
sau direct, prin activităţi voluntare desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile;

h) transparenţa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a
administraţiei publice centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active
a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

i) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi
acţiuni de protecţie socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine
etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă
politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie
defavorizată;

j) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea
obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în
raport cu efectul proiectat;

k) eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai
bun raport cost-beneficiu;

1) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul
de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu
ameninţă drepturile sau interesele legitime ale celorlalţi;

m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final
încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei,
şi întărirea nucleului familial;

n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială, potrivit căruia pentru
aceeaşi nevoie sau situaţie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelaşi tip;

o) proximitate a, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar,
pentru facilitarea accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de
viaţă;

p) complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea
întregului potenţial de funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunităţii
şi societăţii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate
integrat cu o gamă largă de măsuri şi servicii din domeniul economic, educaţional, de sănătate,
cultural etc.;

q) concurenţa şi competitivitatea, potrivit cărora fumizorii de servicii sociale publici şi
privaţi trebuie să se preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor acordate şi să
beneficieze de tratament egal pe piaţa serviciilor sociale;

r) egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au
acces în mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi
acţiunile de protecţie socială;

s) confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au
dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa
privată şi situaţia de dificultate în care se află;

t) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice
similare, pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;



u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se
adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi
bunurile acestora;

v) dreptul la liberă alegere a fumizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau
reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi.

Planul de dezvoltare a serviciilor sociale prevede cel puţin următoarele categorii de informaţii:

a) identificarea persoanelor aflate în nevoie socială şi serviciile de care au nevoie
b) categoriile şi tipurile de servicii sociale destinate acestor beneficiari
c) priorităţile de finanţare a serviciilor sociale
d) bugetul propus pentru finanţarea serviciilor sociale

La nivel local, nevoile de asistenţă socială sunt acoperite de structurile judetene ale
Ministerului Muncii si Justitieii Sociale si Serviciul Public de Asistenta Sociala din subordinea
Consiliului Local Sinaia, a carui activitate este asigurata de un functionar public si un angajat
contractual, ambii cu studii superioare.

Obiectivul principal îl constituie identificarea si protejarea persoanelor care, datorită unor
motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure
nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru participarea activă la
viaţa socială. In acest sens dezvoltă acţiuni de informare la nivelul comunităţii în ceea ce
priveşte serviciile oferite şi beneficiile acestora pentru persoanele si familiile aflate in situatii
de dificultate, vulnerabilitate.

Obiectul serviciului îl constituie acordarea de prestatii sociale si servicii sociale cu caracter
primar si specializate menite sa asigure prevenirea, limitarea sau înlaturarea efectelor temporare
sau permanente ale situatiilor de risc din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor
singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate în
nevoie ce pot genera marginalizarea sau excluderea sociala.

Scopul este de a actiona in directia imbunatatirii conditiilor de viata a persoanelor aflate in
nevoie sociala, a persoanelor cu cu handicap, de a promova si apara drepturile acestora.

Bunăstarea cetăţenilor presupune asigurarea unui echilibru financiar durabil şi nu se poate
face dect prin dezvoltarea unui sistem de protecţie socială de calitate ridicată. Astfel, prestaţiile
sociale trebuie diversificate luănd In considerare evaluarea nevoilor reale ale
persoanelor/grupurilor/comunităţilor, încercând totodată a se evita dependenţa de sistem prin
dezvoltarea laturilor "active" ale protecţiei sociale: ocupare, servicii sociale.
Instituţia urmăreşte realizarea scopului prin acordarea de prestaţii şi servicii sociale:

L Prestatiile sociale acordate sunt:
- ajutorul social, ajutorul de înmormântare, ajutoare de urgenta, conform Legii 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
- alocaţia pentru sustinerea familiei, conform Legii nr.277/2010;
- ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri conform OUG
nr.70/2011;
- ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si energie electrica, conform OUG nr.
70/2011;
- alocatii de stat, in baza Legii nr.61/1993;
- indemnizatii/stimulent de insertie pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani, respectiv
3 ani, pentru copilul cu handicap, conform O.U.G. nr.111/2010 cu modificarile si completarile
ulterioare;



indemnizatia cuvenita persoanelor cu handicap sau reprezentantilor legali ai
copilului/adultului cu handicap grav, acordata in baza Legii nr.448/2006 privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- distribuirea laptelui praf pentru nou născuţi în conformitate cu prevederile Legii nr.123/200 1;
- tichete sociale pentru gradinita, acordate in baza Legii nr.248/2015 privind stimularea
participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate;

IL Serviciile sociale acordate sunt:
= servicii de informare - obiectivul principal îl constituie dezvoltarea de acţiuni de informare
la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte serviciile si prestatiile sociale oferite şi beneficiile
acestora pentru persoanele si familiile aflate in situatii de dificultate, vulnerabilitate sau risc
social, situatii ce pot genera ce pot genera marginalizarea sau excluderea sociala.
- prin actiunile de informare se urmareste: informarea cu privire la drepturile si obligatiile
sociale ale persoanelor defavorizate; constientizarea in randul persoanelor defaforizate a
problemelor legate de adresabilitatea si accesibilitatea serviciilor sociale; informarea la nivel
local cu privire la procesul de incluziune sociala.
= consiliere socială, servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele cu handicap grav -
obiectivul principal îl constituie acordarea unei consilieri adaptată nevoilor cetateanului ceea
ce presupune din partea reprezentantului institutiei o explorare aprofundată a problemelor şi
totodată o explorare a soluţiilor alternative în vederea depăşirii situaţiei de risc în care se află
cetateanul.

Cetăţeanul este întâmpinat de către un consilier căruia îi prezintă problema pentru care
are nevoie de informare şi/sau consiliere. În urma discuţiei purtate se stabileşte ordinea de
priorităţi în abordarea problemelor şi se trece la identificarea cauzelor acestora. După ce se
clarifică termenii problemei sale, consilierul îi prezintă opţiunile pe care le are în situaţia dată şi
consecinţele alegerii fiecăreia dintre ele, astfel încât solicitantul să poată decide singur asupra
variantei celei mai convenabile din punctul său de vedere.
= Serviciile de ingrijiri la domiciliu ofera trei categorii diferite de interventii:
a) - interventii sociale care constau in informarea despre diferite drepturi si facilitarea accesului
la: incadrare in grad de handicap; sprijin pentru plata unor servicii si obligatii curente:
impozite, telefon, electricitate, televiziune prin cablu, intretinere; ajutor pentru menaj si
cumparaturi;
b) - interventii socio-medicale care constau
dependente; servicii de kinetoterapie, masaj si
serviciile medicale.
c) - interventiile medicale care constau in monitorizarea parametrilor fiziologiei: temperatura,
respiratie, tensiune; administrarea medicamentelor; ingrijirea plagilor simple, a escarelor
multiple si alte tipuri de interventii.

Prestaţiile şi serviciile sociale, oferite de către Primaria Orasului Sinaia prin
departamentul de specialitate, se adresează locuitorilor orasului Sinaia care se află în situaţie de
nevoie socială şi care îndeplinesc condiţiile legale de acordare a acestora.

in igiena persoanei; alimentarea persoanei
gimnastica medicala; insotirea persoanei la

Planul anual de actiune cuprinde masuri specifice de imbunatatire a sistemului se
asistenta sociala, date detaliate privind numarul si categoriile de beneficiari, serviciile sociale
existente, serviciile sociale propuse a fi infiintate, bugetul estimat si sursele de finantare.

In cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local
Sinaia, masurile de asistenta sociala se realizeaza consecvent si cu prioritate in favoarea
persoanelor si familiilor in dificultate sau susceptibile de a deveni social-dependente, pentru



prevenirea sau ameliorarea situatiei de dificultate si atenuarea consecintelor acesteia, precum si
pentru mentinerea unui nivel decent de viata al persoanei sau familiei, prin acordarea unui
sprijin suplimentar constand in prestatii si servicii sociale.

CAPITOLUL 1
OBIECTIVE GENERALE

Pentru anul 2019 Serviciul Public de Asistenţă Socială îşi propune următoarele
obiective generale:

1. Instruirea personalului
Participarea personalului la cursuri de instruire si perfectionare, in vederea asigurarii unor
servicii sociale de calitate si adaptate nevoilor comunitatii

II. Crearea unui sistem coerent în ceea ce priveşte activităţile de asistenţă socială în oraşul
Sinaia

Realizarea unei baze informatizate de date cu privire la beneficiarii de servicii
socialelbeneficii sociale, oferite în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială.

III. Eficientizarea activităţii din cadrul SPAS
· stabilirea sarcinilor;
· actualizarea fişelor de post;
· actualizarea procedurilor de lucru;
· stabilirea responsabilităţi lor;
· aducerea la cunoştinţă şi însuşirea procedurilor operationale de către persoanele cu atribuţii în
domeniu.

IV. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor din domeniul social, în funcţie de nevoile
identificate
· identificarea nevoilor prin consultarea beneficiarilor şi a altor factori interesaţi din
comunitate;
· stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi a unor obiective comune în acest
sens;
· folosirea experienţei acumulate şi consultarea personalului implicat în furnizarea de servicii
sociale, în stabilirea unor obiective concrete;
· referirea cazurilor spre organizaţii sau instituţii, fumizoare de servicii sociale sau de altă
natură, pentru a asigura continuitatea intervenţiei.

V. Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sociale
· evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor de formare profesională a acestora;
· întocmirea unui plan de formare şi perfecţionare profesională în funcţie de nevoile
personalului, schimbările legislative şi ţinând cont de nevoile existente în comunitate;
· asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii;
• folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului si beneficiarilor;
· monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor;
· acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în funcţie de
priorităţile identificate în urma evaluării şi monitorizării;
· valorificarea feedback-ului primit de la beneficiari, parteneri, comunitate.



VI. Promovarea activităţilor de asistenţă socială în comunitate
· realizarea unor campanii de informare în comunitate despre:
- asistenţa socială şi rolul asistenţei sociale în comunitate;
- drepturi si obligatii de asistenta sociala;
- activitatea Serviciului Public de Asistenţă Socială si a celorlalte servicii sociale
oferite/sustinute de Primăria si Consiliul Local Sinaia;
- realizarea şi distribuirea de materiale informative cu privire la măsurile de asistenţă socială;
- implicarea factorilor de decizie (consilieri locali, primar, viceprimar, administrator public) în
problematica socială;
- implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate;
- implicarea factorilor de decizie (consilieri locali) in problematica sociala;
- participarea si implicarea reprezentantilor institutiei in intalnirile organizate de catre AJPIS si
DGASPC Prahova si alte structuri reprezentative ale comunitatii.

VII. Promovarea participării şi colaborării între toţi factorii implicaţi în domeniul social
· identificarea potenţialilor parteneri din comunitate şi înaintarea de propuneri de colaborare;
· încheierea de convenţii de parteneriat;
· crearea unei retele de sustinere, pentru persoanele aflate în nevoie, prin implicarea cât mai
multor factori din comunitate (familie, institutii, organizatii, etc.) în rezolvarea problemelor
acestora;
· implicarea beneficiarilor in viata sociala a comunitatii.

VIII. Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de asistenţă
socială
· identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc social;
· informarea şi consilierea persoanelor aflate în situaţii de risc social;
· implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în activităţi de prevenţie.

CAPITOLUL II
BENEFICIILE SOCIALE

Serviciul Public de Asistentă Socială al orasului Sinaia vine în sprijinul persoanelor
defavorizate oferind consiliere si informare în vederea acordării tuturor beneficiilor sociale
conform legislatiei în vigoare.

Beneficiile de asistentă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a
veniturilor individuale/ familiale obtinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai
minimal, precum si o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale si cresterii
calitătii vietii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de
lege.

1. Venitul minim garantat
Ajutorul social se acorda in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu

modificările şi completările ulterioare. Plata ajutorului social se efectuează de către Agenţiile
Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. În cursul anului 2018, au fost în plată un număr
mediu lunar de 2 dosare de ajutor social, pentru care s-au alocat lunar, 284 lei, cheltuiala anuala
fiind de 2.840 lei. Pentru suma respectiva, au fost efectuate 260 de ore de munca in folosul
comunitatii. Estimăm că în anul 2019, numărul beneficiarilor va creste la 4 dosare, iar suma
necesară va fi de aproximativ 6.816 lei lunar.

Din fondurile de la bugetul local se plăteşte ajutorul de încălzire a locuinţei cu lemne
pentru beneficiarii Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi



completările ulterioare. Estimăm pentru anul 2019 suma de 540 lei necesari pentru plata
ajutorului de încălzire a locuinţei cu lemne pentru beneficiarii VMG, de la bugetul local.

2. Indemnizaţia lunară şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav
Indemnizaţia lunară şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav se

acordă conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

In conformitate cu prevederile acestei legi, rolul instituţiei noastre este de a monitoriza
atribuţiile şi obligaţiile ce le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în
vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încât aceştia să primească îngrijire specială la
nivelul la care situaţia lor o cere.

În cursul anului 2018, numarul mediu lunar, de persoane care au beneficiat de drepturile
prevăzute de lege (asistent personal sau indemnizatie lunară), a fost de 103, urmare încadrării
acestora în gradul de handicap "grav", pe baza certificatelor emise de Comisia de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protecţia Copilului din subordinea
Consiliului Judeţean Prahova.

Pentru anul 2019 estimăm un număr mediu lunar de cea 80 indemnizatii si 35 asistenti
personali, ceea ce presupune o cheltuiala de 1.212.480 lei pentru indemnizatiile lunare si
1.008.000 pentru plata drepturilor salariale ale asistentilor personali. Totodata se va avea in
vedere si cheltuiala cu plata indemnizatiei anuale la care are dreptul persoana cu handicap grav,
pe perioada efectuarii concediului de odihna de catre asistentul personal, cheltuiala care se
ridica la 44.205 lei

3. Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare
Pentru anul 2019 estimăm suma de 25.000 lei de la bugetul local pentru ajutoarele de

urgenţă, suma care include si ajutorul de înmormântare ce se acordă în baza Legii 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Alocaţia pentru sustinerea familiei
Alocaţia pentru sustinerea familiei se acordă în baza Legii 277/2010 privind alocatia

pentru sustinerea familiei, republicată, cu modificările şi completări le ulterioare, ca formă de
sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până
la 18 ani, care frecventează o formă de învătământ. Sumele necesare sunt asigurate de la
bugetul de stat, prin Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

Anul 2018 a debutat cu un numar de 15 dosare, numar ce a scazut la 5 pana la finele
anului, urmare cresterii veniturilor familiilor, astfel ca, estimăm că si în anul 2019 numărul de
beneficiari se va mentine redus.

5. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei
Conform O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului

rece, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă din
fonduri de la bugetul de stat, familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse. Daca
numărul beneficiarilor, pentru perioada noiembrie 2017 - martie 2018, a fost de 44 de ajutor
pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, 2 de ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie
electrica si 7 de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, pentru sezonul rece noiembrie 2018
- martie 2019, au fost inregistrate si solutionate favorabil, un numar de 20 cereri de ajutor
pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, l(una) de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu
energie electrică, si 3 pentru ajutor de încălzire a locuinţei cu lemne. Estimăm că numărul
cererilor în perioada sezonului rece noiembrie 2019-martie 2020 va fi in scadere, urmare



majorarii veniturilor, dar si a plafonarii limitei maxime de venit pe membru de familie, la 750
lei.

6. Distribuirea laptelui praf pentru nou-născuţi
În conformitate cu prevederile Legii nr. 32112001 privind acordarea gratuită de lapte

praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, se acordă gratuit lapte praf, formula pentru
sugari, copiilor cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern. În anul
2018 nu am avut solicitari pentru lapte praf. Costul laptelui praf se suportă din fonduri de la
bugetul de stat.

7. Acordarea alocatiei de stat pentru copii.
Alocatia de stat se acorda in baza Legii nr.6111992 privind alocatia de stat pentru copii,

tuturor copiilor in varsta de pana la 18 ani, sau pana la finalizarea cursurilor scolare medii. In
cursul anului 2018, au fost inregistrate si solutionate favorabil, 46 dosare, din care 31, pentru
copii nou nascuti in tara, 5 dosare pentru copii nascuti in strainatate si 10 pentru copii incadrati
in grad de handicap. Plata alocatiei de stat pentru copii, se asigura din bugetul de stat, prin
Agentiile Judetene pentru Plati si Inspectie Sociale.

8. Indemnizatia/stimulentul de insertie.
Indemnizatia/stimulentul de insertie/ sprijinul lunar se acorda conform O.U.O.

nr.11112010, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru cresterea copilului pana la varsta
de 2 ani, respectiv 3 ani, pentru copilul cu handicap. In cursul anului 2018, au fost inregistrate
si aprobate favorabil, 29 dosare pentru indemnizatie, 26 dosare pentru acordarea stimulentului
de insertie si 1 (unu) dosar pentru acordarea sprijinului lunar, persoanei cu handicap care are in
ingrijire un copil cu handicap, pana la implinirea varstei de 7 ani, de catre copil. Plata acestor
drepturi, se asigura din bugetul de stat, prin Agentiile Judetene pentru Plati si Inspectie Sociale.

9. Acordarea tichetelor sociale pentru gradinita.
Tichetele sociale pentru gradinita sunt acordate in baza Legii nr.248/2015 privind

stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate.
Pentru anul scolar 2018 - 2019, s-a inregistrat o singura cerere privind acest drept, care a fost
solutionata favorabil, valoarea tichetului fiind de 50 lei/luna.

10. Protecţia copilului
Prin Serviciul Public de Asistentă Socială de la nivelul primăriei sunt propuse diverse

măsuri de protecţie, ca de exemplu plasamentul familial, instituţionalizarea sau asigurarea unui
asistent maternal pentru copiii de pe raza orasului Sinaia şi reintegrarea în familiile naturale a
minorilor care au beneficiat de măsuri de protecţie specială.

Cazurile sunt înaintate Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Prahova, care analizează situaţia minorilor şi instituie o măsură de protecţie specifică fiecărui
caz în parte. Măsurile de protecţie specială, instituite pentru copiii aflaţi în diverse situaţii de
risc sunt monitorizate periodic. Cheltuielile necesare pentru protecţia şi promovarea drepturilor
copilului sunt alocate din fonduri de la bugetul de stat. Prin SPAS, se monitorizează toţi copiii
aflaţi în situaţii de risc de pe raza orasului Sinaia.

În vederea prevenirii separării copiilor de familiile naturale sau extinse, se vor efectua
anchete sociale si vor fi monitorizate permanent familiile cu copii aflate în situatie de risc,
astfel ca vor fi propuse măsuri de protectie specială, numai acolo unde situatiile constatate
impun acest lucru.

De asemenea compartimentul monitorizează şi supraveghează copiii care practică
cerşetoria şi vagabondajul, fiind luate măsurile corespunzătoare si monitorizează copiii cu



părinti plecati la muncă în străinătate, consiliază si sprijină, familiile, în vederea dele gării
autoritătii părintesti, în anul 2018 obtinându-se 2(doua) astfel de dele gări pe cale
judecătorească. În anul 2018 s-au întocmit fise de observatie si fise de risc pentru 36 de copii
care au un părinte sau ambii părinti plecati la muncă în străinătate.

Pentru prevenirea abandonului şcolar, serviciul nostru monitorizează situaţia şcolară a
copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc din evidenţele noastre sau ca urmare a sesizărilor
primite. Alături de instituţiile de învăţământ, personalul din cadrul SPAS a participat si va
participa la obţinerea unor drepturi băneşti pentru elevi şi studenţi prin efectuarea anchetelor
sociale. În anul 2018 s-au efectuat 10 anchete sociale pentru obtinerea de burse sociale.

Serviciul Public de Asistenta Sociala va menţine şi se va dezvolta în anul 2019,
colaborarea cu toate instituţiile statului, precum şi cu asociaţiile, fundaţiile sau ONG - urile
care se ocupă de problematica copiilor şi tinerilor.

CAPITOLUL III
SERVICIILE SOCIALE

1. Analiza diagnostic a situatiei actuale în domeniul serviciilor sociale

Serviciile sociale, conform Legii asistentei sociale nr. 292/2011 (articolul 27 alin.l),
reprezintă activitatea sau ansamblul de activităti realizate pentru a răspunde nevoilor sociale,
precum si celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de
dificultate, prevenirii si combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii
sociale şi creşterii calităţii vietii.

Finantarea serviciilor sociale se realizează prin instrumente diverse de finanţare din
fonduri publice, prin finantare directă. Este necesară o retea extinsă si coordonată de servicii
interconectate pentru a rezolva cele mai multe dintre problemele sociale persistente din orasul
Sinaia, incluzând neglijarea si abuzul asupra copiilor, participarea redusă la învătământul
prescolar si abandonul sau părăsirea timpurie a scolii, somajul în rândul tinerilor, serviciile
medicale primare insuficiente, locuintele sociale prea putine sau subdezvoltarea serviciilor de
suport pentru o gamă largă de nevoi (precum dizabilitătile, dependenta de droguri si
alcoolismul, violenta în familie, lipsa de adăpost si nevoile de integrare ale fostilor detinuti).
Beneficiile sociale nu pot să rezolve singure problemele sociale existente. De aceea, trebuie
dezvoltate pachete de suport pentru grupurile cele mai vulnerabile care să integreze beneficiile
sociale cu serviciile sociale cu scopul promovării integrării depline a membrilor acestor grupuri
în societate.

Grupurile vulnerabile identificate sunt cele excluse de pe piaţa forţei de muncă, din
sistemul de educaţie, sănătate, locuire, şi alte servicii. Cele mai mari categorii includ copiii
aflaţi în situaţii dificile, persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice singure sau dependente şi
romi.

CAPITOLUL IV

MONITORIZAREA PLANULUI ANUAL DE ACTIUNE

Pentru a urmări eficienta obiectivelor stabilite în cadrul Planului anual de actiune este
nevoie de o monitorizare permanentă si de evaluarea rezultatelor activitătilor întreprinse.
Monitorizarea Planului anual de acţiune se va face urmărind obiectivele acestuia. Responsabili
cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul anual de acţiune sunt autorităţile administraţiei
publice locale şi persoanele aflate în subordinea acestora, în funcţie de atribuţii.

Pe parcursul procesului de monitorizare şi evaluare se vor lua în considerare următorii
indicatori:



· prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de exc1uziune socială;
· măsuri de îmbunătăţire a calităţii vieţii beneficiarilor ca urmare a serviciilor acordate;
· stabilirea unor proceduri flexibile de lucru cu publicul în funcţie de nevoile apărute.

Implementarea Planului anual de actiune, se face cu participarea tuturor serviciilor si
compartimentelor institutiei, a personalului, a partenerilor, a beneficiarilor si a altor factori
interesati din comunitate.

Monitorizarea si evaluarea Planului anual de actiune se face de către Serviciul Public de
Asistentă Socială.
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